EDITIE MEI 2019
In deze editie onder andere
aandacht voor:
- Jij écht van start!
- website JIJ
- www.jijbentalifa.nl
- Gratis leuke uitjes
- Trainingen
- Vacature aanbod
- Panelleden gezocht

Beste vrijwilligers van Alifa,
Hierbij treft u de nieuwsflits van JIJ in uw mailbox of
brievenbus. Wij hopen dat u deze met veel interesse gaat
lezen. Uiteraard staan wij open voor op- en/of aanmerkingen
ter verbetering van deze brief. In deze nieuwsbrief
informeren wij u graag over de huidige stand van zaken met
betrekking tot de activiteiten van JIJ.
Uiteraard is er nog veel meer informatie te vinden op de
website: www.jijbentalifa.nl
Jij is echt van start!

Het is al weer even geleden dat u/jullie kennis hebben mogen
maken met “ JIJ” het vrijwilligers platform van Alifa. Na de
gezellige bijeenkomst in de Grolsch Veste eind maart en de
eerste nieuwsbrief nu toch weer tijd voor een nieuwsflits!
Met deze nieuwsflits willen wij u graag helpen herinneren aan
de trainingen en leuke uitjes welke gepland staan.
Schroom niet en maak er vooral gebruik van! Deelname is
geheel gratis en het wordt tenslotte speciaal voor u
georganiseerd. Natuurlijk ook hierbij berichten en nieuwtjes
vanuit JIJ; veel leesplezier!
Hartelijke groet, mede namens alle medewerkers van Alifa.
Dag,
Monique Sanderink, coördinator JIJ
Website

www.jijbentalifa.nl

Op de website van Jij is alle informatie te vinden over de
geplande trainingen en uitjes. Onder de diverse pagina’s kunt
u verder “klikken en scrollen” ; per evenement vindt u de
bijbehorende informatie. Mocht u toch nog vragen hebben
dan schroom niet en neem gerust contact met ons op!
Zo staat er een rondleiding in het stadhuis van Enschede
gepland en kun je op deze wijze achter deuren kijken die
wellicht anders gesloten blijven. Hoe leuk is dat? Wethouder
Niels van den Berg zal tevens aanwezig zijn, speciaal voor u als
vrijwilliger! Data: 20 juni & 12 september van 10-11:30 uur.
Ditzelfde geldt voor een tour in de Grolsch Veste, het thuis
van het kampioensteam FC Twente, terug naar de eredivisie.
Ook hier komt u tijdens de tour op plaatsen die anders niet

toegankelijk zijn voor bezoekers. Geef u snel op! Er zijn nog
voldoende plaatsen vrij. Datum: 12 juni van 13:30 -15:00 uur.
Ook wil ik u heel graag wijzen op de rondleiding bij de “Risk
Factory”, bij de Safety Campus op het voormalig vliegveld
Twente hier in Enschede. Tijdens de indrukwekkende tour
wordt aandacht geschonken aan uw eigen veiligheid in huis en
in het verkeer. Hoe bel ik op de juiste manier 112? Hoe handel
ik bij brand? Ervaar de “blinde hoek” in het verkeer
maar ook is er aandacht voor de zo genaamde “ babbeltrucs
bij u aan de voordeur; hoe herkent u dit en vooral wat kunt u
doen of moet u juist niet doen? Al met al écht de moeite
waard! Deze rondleiding staat gepland na de zomervakantie
op 6 september, van 10:00-12:00 uur.
Voor alle rondleidingen geldt: ze zijn gratis!
Wanneer u iemand mee wilt nemen omdat u het nou eenmaal
gezellig vindt om met z’n tweeën te gaan, dan kan dit ook.
Opgave mag telefonisch via 053-480 12 00 of via jij@alifa.nl of
via de link op de website www.jijbentalifa.nl
Gratis!! Trainingen & Workshops

“communicatie en feedback”
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Communicatie, in
contact met de ander, Feedback geven, feedback ontvangen,
hoe doe je dat en hoe ga je er mee om.
Datum: donderdag 23 mei a.s. (nog enkele plaatsen vrij!) van
9:30-11:00 uur.
“ Grenzen stellen”
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Contact maken,
afstemmen op de ander, Grenzen ervaren en het nut ervan,
Grenzen aangeven op een prettige manier, Omgaan met
mensen die veel aandacht, tijd en energie kosten
Datum: dinsdag11 juni van 13:30-16:00 uur
Deze beide trainingen worden gegeven bij Alifa,
Pathmossingel 200, Enschede

Wat staat er verder nog gepland?
Wij zijn inmiddels volop bezig met de voorbereidingen van de
volgende trainingen waarvoor de inschrijving al wel kan plaats
vinden, data volgen z.s.m.:
-

-

EHBO, geen volledig EHBO diploma maar wel een
praktisch cursus op maat met veel tips en
wetenswaardigheden.
Kinder-EHBO
Werken met Excel; basis training voor beginners.

Uiteraard staan wij open voor jullie wensen ten aanzien van
de nog te organiseren trainingen. Laat gerust weten waar wij
jullie een plezier mee kunnen doen en wij gaan kijken of wij dit
kunnen organiseren.
Gratis uitjes; voorstellingen Metropool

Veel vrijwilligers hebben reeds gebruik kunnen maken van de
gratis theater kaarten, beschikbaar gesteld door het Wilmink
Theater/Muziekcentrum Enschede. Wij zijn hen zeer
dankbaar voor dit genereuze aanbod en zeggen bij deze
nogmaals heel hartelijk dank voor het geweldige aanbod!
Hierbij enkele reacties van de vrijwilligers:
“We hebben een geweldige avond gehad met een prachtig en
indrukkende voorstelling”
“Nog bedankt voor de kaartjes van de voorstellingen. Ga ervan
genieten” “ dank U voor de kaarten” maar ook moesten wij
helaas berichten i.v.m. vele aanvragen“ Ik moet u helaas
teleurstellen; er zijn geen kaarten meer beschikbaar voor deze
voorstelling”
Hoe mooi is het wanneer je niet altijd in de gelegenheid bent
of de mogelijkheden en/of middelen hebt om een voorstelling
bij te wonen. Wij hebben al veel vrijwilligers blij kunnen
maken. Enkelen mogen nog van een voorstelling gaan
genieten. Maar ook u kunt nog gebruik maken van de
mogelijkheid want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar van
voorstellingen beschikbaar gesteld door het Metropool. Kijk
hiervoor snel op de website want het zijn er niet veel meer,
maar wellicht is er toch nog iets voor u bij! En…op = op!
Vacature Aanbod

Bij Alifa is er altijd plaats voor inwoners die zich willen inzetten
als vrijwilliger. Kent u iemand die ook graag vrijwilligerswerk
zou willen doen of wilt u zelf nog iets extra’s of iets anders
doen? Kijk dan op de website want er staan inmiddels de
nodige vacatures online met veel diversiteit aan
werkzaamheden. Of u nu graag iets met kinderen of ouderen
wilt doen, organisatorisch of juist heel praktisch aan de slag
wilt, wij kunnen uw hulp zeker gebruiken! Op de pagina
www.jijbentalifa.nl/vacatures vindt u een actueel overzicht

van onze vrijwilligersvacatures. Twijfelt u nog of wilt u graag in
gesprek over de mogelijkheden, neem dan gerust contact op!
gen en voorstellingen
Panelleden gezocht

Alifa heeft ruim 500 vrijwilligers ‘in dienst’ die het voor ons
mogelijk maken om onze activiteiten uit te voeren. In ruil voor
hun inzet willen wij als organisatie ook iets terugdoen voor al
die vrijwilligers. Denk daarbij, zoals reeds genoemd, aan de
leuke uitjes, leerzame trainingen en nuttige informatie. Wij
hebben de wens om in 2019 een vrijwilligerspanel oprichten.
Op die manier kunnen vrijwilligers zelf meebeslissen over wat
zij belangrijk vinden en beroepskrachten van advies voorzien.
Voor dit
vrijwilligerspanel
zoeken wij 5 leden.
Inmiddels hebben wij
de eerste
aanmeldingen binnen
maar wij kunnen nog
extra gebruiken.
Eigenschappen: u kunt goed samenwerken, u bent spreekbuis
voor alle vrijwilligers en u kunt overstijgend denken
Voorwaarden: 2 dagdelen per maand beschikbaar voor
minimaal 1 jaar, een goede beheersing van de Nederlandse
taal, goed kunnen omgaan met de computer (e-mail, Word,
Excel) en u heeft een vrijwilligersovereenkomst met Alifa.
Onze voorkeur gaat uit naar een gemengde samenstelling, de
vrijwilligers van Alifa zijn tenslotte ook erg divers. Ons streven
is om in totaal 5 panelleden te kiezen, het liefst uit
verschillende werksoorten/diensten. Ervaring in een
soortgelijke functie is niet nodig. We zien wel graag een
motivatie tegemoet waar je uitlegt wat jij graag wil toevoegen
aan het panel. Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Monique Sanderink, coördinator
van JIJ van Alifa via jij@alifa.nl of via 06-10005637.
Hoe kunt u ons bereiken?
Contact:
Telefoon:
Email:

053 -480 12 00
jij@alifa.nl

Website:

www.jijbentalifa.nl

Adres:
Pathmossingel 200,7513 CM, Enschede
Wil je de nieuwsbrieven, nieuwsflitsen van JIJ
blijven ontvangen? Meld je dan aan
via https://jijbentalifa.nl/nieuwsbrieven/

Tot ziens, tot JIJ!

